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מדיניות משרד החינוך, כמו מדיניותם של משרדים ממשלתיים ורשויות ממשלתיות 

אחרות, כפופה לבקרת משרד האוצר וכמובן גם לתקציב -״חוק ההסדרים״. כשעולה 

במשרד החינוך סוגיה שיש לה ״השלכות רוחב״ הליך קבלת ההחלטה הוא מסורבל. 

אני מנסה לקדם מהלך של שינוי מדיניות בזכאות להסעות עם השלכות רוחב לכל 

המרחב הכפרי. 

1,073 תלמידים במשגב לומדים במוסדות חינוך ״ייחודיים״ ולכן, ע"פ הנוהל הקיים היום, 

אינם זכאים למימון הסעה. אני מעריך שבכל המרחב הכפרי יש יותר מ-20,000 תלמידים 

כאלו. מדיניות משרד החינוך היא לאפשר חינוך פלוראליסטי ומבחר מסלולי חינוך 

מפוקחים, ממומנים ומוכרים. 90% מתושבי המדינה אינם תושבי מועצות אזוריות וגרים 

ביישובים שבהם סוגיית הנגישות לחינוך חובה ״מוכר שאינו רשמי״, איננה מושפעת 

מנוהל הסעה כזה או אחר. ילד, מאחד היישובים, למשל מהיישוב לוטם שלומד ב״אזור 

הרישום״ שלו, מוסע 5 ימים בשבוע לבי"ס יסודי משגב. משרד החינוך מעביר למועצה 

תקציב כדי להסיע אותו. משום מה, אם הוריו החליטו לשלוח אותו לבית הספר ״תבנית 

 1,073 כל  לגבי  גם  כך  ההסעות.  מתקצוב  ״נגרע״  הוא  צביה,  במעלה  המוזהב״  החינוך 

הילדים שלומדים בבתי ספר  של המועצה שאינם ע"פ ״אזור רישום״. מדובר בהרבה 

מאוד כסף. כמעט כל העלות מושתת על ההורים. למה? 

סוגיית תקצוב משרד החינוך מגיעה לכדי אבסורד בכל הקשור להסעות החינוך המיוחד. 

אין ספק שהזכות לחינוך חובה חינם לילדי החינוך המיוחד כוללת הסעה. ע"פ הצורך 

גם נדרש לווי. הפער בין התקצוב של משרד החינוך לבין העלות בפועל מגיע ל75%. 

סוגיה זו נוגעת לכל ילדי החנ"מ בכל המדינה ובכל המסגרות, אלא שהיא משמעותית 

ובמרחב הכפרי. במשגב המשמעות התקציבית היא  יותר מטבע הדברים, בפריפריה 

ניצול של המקורות החסרים של הרשות לצורך שרות ממלכתי שאמור להיות מתוקצב 

במלואו ע"י המשרד הממשלתי האחראי, במקרה זה - משרד החינוך. למה?

שמתוקצבים  אותם  לתקצב  האחראי  הוא  החינוך  שמשרד  אחרים  נושאים  גם  יש 

ב״חסר״. תקצוב בינוי מוסדות חינוך וגני ילדים מבוצע ע"פ הליך סדור וממושך מאוד 

)ממושך מדי(, שכולל שלבים רבים, כולם במשרד החינוך. נכון להיום, התקצוב מכסה 

פחות מ 80% מהעלות בפועל והיתרה ממומנת ע"י המועצה. שוב, למה? 

מנכ"לית  השתתפו  המשרד  מטעם  החינוך.  במשרד  ״מטה״  לפגישת  השבוע  זכיתי 

המשרד, החשב, מנהל אגף תקציבים, מנהל ההיסעים ועוד מנהלים בכירים. הופתעתי 

לטובה מאמירה חד משמעית של המנכ"לית שהיא תומכת בעמדתי ובבקשתי לתקצב 

״אזור  של  הספר  לבית  תלמיד  כל  הסעת  של  האלטרנטיבית  העלות  את  לפחות 

הרישום״, וכן בעדכון משמעותי של בסיס התקצוב לילדי החנ"מ במרחב הכפרי. לצערי, 

הדרך עדיין ארוכה ומפותלת לשינוי הנוהל. אני אמשיך לפעול בכל דרך ולעדכן. 

בכל  השיפור  עקומת  הבדווים.  ביישובים  שלנו  הספר  בתי  מנהלי  עם  נפגשתי 

הפרמטרים היא עקבית ומרשימה. בתי הספר במשגב מצויינים. בתי הספר היסודיים 

כמאנה וסלאמה ובית הספר התיכון המקיף סלאמה, הם בתי ספר פורצי דרך ומובילים 

בארץ בכל קנה מידה. בתי הספר הם ה״שער״ לעתיד ולסגירת פערים ולשילוב בכלכלה 

ובחברה המתקדמת והמשתנה במהירות. אני אעשה כל שביכולתי לחיזוק בתי הספר 

האלו, בהצלחה! 

תכניות  מ-50  ביותר  אזורית  התנדבות  פעילויות  מרכזת  במשגב  ההתנדבות  יחידת 

יותר  שכנים.  ביישובים  וגם  משגב  יישובי  בכל  מתבצעת  הפעילות  שונות.  התנדבות 

מ-1,500 מתנדבים תושבי משגב עוסקים במשימות של סיוע ולווי בקשיים ובמשברים 

בכל פלחי האוכלוסיה ובכל מצב. המתנדבים פועלים בשילוב עם גופים חיצוניים רבים 

 - המועצה  ותאגידי  מחלקות  ע"י  ומלווים  פרטי(,  ולא  ציבורי  )לא  השלישי״  מ”המגזר 

ביטחון, רווחה, חינוך, פיתוח יישובים, המרכז הקהילתי ו״מרחבים״. השבוע נערך בבניין 

״אשכול הפיס״ בקמפוס בתי הספר במשגב ערב הוקרה מרגש למתנדבים. 

ב״חינוך  שעוסקת  הציבורית  האסטראטגית  הוועדה  של  בישיבה  השבוע  השתתפתי 

מאוד  התעצמו  וחלקם  ומגוונים  רבים  במשגב  החינוכיים  האתגרים  הקהילה״.  בלב 

שנים   3 לפני  שנקבעה  סדורה  אסטרטגיה  פי  על  פועלים  אנו  הקורונה״.  ב״תקופת 

- שיפור החינוך בחברה הבדווית, הטמעת  בשיתוף כלל הציבור. המטרות העיקריות 

התפיסה החינוכית במוסדות החינוך, חיזוק הייחודיות ומגוון הבחירה, קידום חדשנות, 

דגשים ספציפים בגיל הרך, בחינוך חברתי קהילתי, ברב תרבותיות ובהכלה והשתלבות. 

החזון, התכנית והיעדים מופיעים בין השאר באתר המועצה.

נפגשתי השבוע עם הנהלת היישוב יובלים ועם הנהלת היישוב מצפה אביב. נפגשתי 

עם נציגי ציבור ותושבים מחוסנייה, עצמון, יובלים, ערב נעים וסלאמה. 

בשבת קראנו פרשת ״כי תצא״ את המשך נאום משה רבינו לפני כניסת בני ישראל 

דיני  מלחמה,  דיני  פירוט  בפרשה  במדבר.  המסע  שנות   40 בסוף  המובטחת  לארץ 

משפחה, דיני עבודה, דיני חקלאות וכלאיים, דינים בין אדם לחברו, ודיני מצוות ציצית, 

נדרים, ודיני דיוק במשקולות. 

יש פסקה שנכרתה בזכרוני;

ְוָהִאיׁש,  ַּתֲעמֹד;  ַּבחּוץ,  ֲעבֹטֹו.  ַלֲעבֹט  ֵּביתֹו,  ֶאל  ָתבֹא  ֹלא  ְמאּוָמה  ַמַּׁשאת  ְבֵרֲעָך,  ַתֶּׁשה  ִּכי 

ֲאֶׁשר ַאָּתה נֶֹׁשה בֹו, יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת-ַהֲעבֹוט, ַהחּוָצה. ְוִאם ִאיׁש ָעִני, הּוא ֹלא ִתְׁשַּכב, ַּבֲעבֹטֹו. 

ָהֵׁשב ָּתִׁשיב לֹו ֶאת ַהֲעבֹוט ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש, ְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו ּוֵבְרֶכּךָ; ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה, ִלְפֵני ה׳ 

ֱאֹלֶהיָך. )דברים כ״ד, י׳-י״ג( רוח הדברים ברורה ועומדת בסתירה לנהוג היום. התקדמנו? 

ההפטרה היתה נבואת ישעיהו הנביא ״רני עקרה …״. שבוע טוב ובשורות טובות!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


